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09.12.2021 
 לכבוד, 

 מציעים פוטנציאליים 
 א.ג.נ.,

 

 "(המכרז)להלן: " לקבלת שירותי קצין בטיחות בתעבורה  409/21מכרז פומבי דו שלבי מס' הנדון : 

 שלום רב, 
 

ת הבהרה שהתקבלו במסגרת בע"מ )להלן: "החברה" ו/או "מי אביבים"( לשאלו  2010להלן מענה חברת מי אביבים   .1
 ון :שבנד המכרז

 
מס'  נספח 'סמ

 סעיף
 מענה החברה  פירוט השאלה 

1. 

 

על   15.2 כי  האומרת  והמגבלה  הסעיף  את  לבטל  מבקשים  אנו 
העובד לעבוד במשרד המציע לפחות חצי שנה, לפני המועד  
אנשים שאין  הפשוטה  מהסיבה  ההצעות,  להגשת   האחרון 

מקצועיים שהם בבחינת "סטנד ביי", אלא מגוייסים באופן  
 .ם ייעודיים וספציפייםמקצועי למכרזי

עובדנ להגיש  יהיה   יתן 
חודשים   3לפחות  שמועסק  

 . חודשים( 6)במקום 
 

רכב  80-100בין   ?מה כמות כלי הרכב, עבורם נדרש לתת שירות כללי   .2 כולל   כלי 
 משאיות ונגררים לחירום. 

 
 בהתאם כמפורט להלן :  הסעיף במודעה בעיתון יעודכן  15.2כמפורט במענה תנאי הסף בסעיף  .2

שת ועד למועד הג  2018שנים לפחות בין השנים    3לעובד המוצע לביצוע השירות ניסיון מוכח של    -  ניסיון מקצועי
)לפחות( כממונה   לגוף אחד  שנה אחת  לפחות  של  ניסיון  ומתוכם  וגיהות  בטיחות  שירותי ממונה  במתן  ההצעות 

 דות של בניה ו/או בעבודות בתשתיות מים ו/או ביוב ו/או ניקוז.בטיחות בעבו
ג' למסמכי המכרז, ובמקרה של חברה הצהרה  להוכחת האמור, על המציע לחתום על הצהרה המצורפת כנספח 
של מנכ"ל החברה המעידה ומפרטת את הניסיון כאמור. במידה והניסיון הינו של עובד המציע, יש לצרף אישור 

  שלושה חודשים שבונות/יועץ מס כי העובד המוצע לביצוע השירות אכן עובד במשרד המציע לפחות  רו"ח/מנהל ח
 לפני המועד האחרון להגשת ההצעות. 

 .להסכם מתוקן 3מצורף נספח  .3
כא .4 זה  הבהרות  במסמך  באמור  ו/אלגי  ד ין  בהרוע  לפגוע  מההוראאה  רוו  שהיא  ה כל  מסמכי  ב  תמפורטוות  מסגרת 

 וההסכם.  המכרז
 בכבוד רב,                                                                                                           .פותכםהשתתמח לנש .5

 קי יצ'ליאור לנצ
 תהתקשרויו מנהל מחלקת רכש ו                                                                                        

 מ "בע 2010מי אביבים                                                                                        
 
 
 

 ז העתק: תיק מכר
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 להסכם  3ספח נ

 לכבוד      

 "( החברההלן: ")ל מבע"  2010מי אביבים   חברת

        נ.,          .ג.א

 ם ענייני יעדר ניגודהת מידע ובות לסודיות, אבטחהתחיינספח 

 ___ _______ יך:תאר

 כדלקמן.  חייב היר ומתמצה קצין בטיחות בתעבור  לש רות שי קאני ______________, המעני

,  י תוו/או לרש  ין ויגיעו לידיעתבכל דרך אחרת, יתכבהסכם ו/או  ה  חברת ההתקשרות עם ה גרמסבש  יידוע ל .1

מ  חומרים היד ו/או  לקשורע  לרבות:  חברהים  מודפ,  מג חומר  מדיה  דו"חות,טיתנס,  תמ  ,  ות,  ונ טפסים, 

ו/, פסטוקוליםבות, הסכמים, פרווטים, המלצות, נהלים, שמות, כת תכניות, שרטו   או "ד, פרטי מועסקים 

 "(. דעי מ )כל אלה יקראו להלן: "רה חבדבר אחר בקשר ל קבלנים וכן כלאו ו/  ותני שירותיםנ

מתחייב    אני.  נת הפרטיותות חוק הג לרב  כל דין,  פי -עלתחייב  חס למידע בהתאם למ ל ביפעו ל   מתחייב  אני .2

 גנת הפרטיות. הלידיעת עובדי את דרישות חוק   להביא

רת,  שהגיע אלי בדרך אחשימוש במידע  עשה אועבר אלי, ולא ה  מםע אך ורק לצרכים שלשלמידל בקשר פעא .3

 .להלן  10פוף להוראות סעיף בכ א שהיה מכל סיב צד שלישי  לעביר את המידע לכאולא 

ס א .4 על  מוחלטת  דיוושמור  למידעת  לידיעתא,  ביחס  רק  זקוקים  עבירו  תפקידם  שבתוקף  לו    עובדים 

כל פרסום  מנע  אוכן    זה  סמךבמודיות כמפורט  ס  רת די על התחייבות לשמיעוב  ם את כלחתיאבעבודתם,  

 הוא.  לכל גורם שו וי של המידע בכל דרך שהיא ו/או גיל 

ודם  ע יתחייב בכתב, קיד ך כלשהי למגישה בדר  לו  ה שתהי שיועסקו על ידי  שכל אחד מהעובדים  לכך  וג  דאל .5

למידע   הגישה  אפשרות  סודי כלמתן  להגנת  המידאמור,  בתות  זע  בסעיף  כמפורט  כי    ינ א  ה.נאים  מסכים 

מתנא עי  להעמדת  לרשותוקדם  כלשהו  עלהתהיה  חברה  ה  ובד  לחתום  התחיי  סכמתו  ף  ורהמצבות  נוסח 

בנוהל  נספחכ חיצוניים  -  180-007"  א'  כנספחהמ  "גורמים  העו.  זהלמסמך   א'  צ"ב  על  אין בהחתמת  בד 

 החברה.   לפיכי תואחריו  יימהתחייבויותתי ו א מסמך כאמור כדי לפטור 

 . וט כאמור לעילנק אהאמצעים ש רוטפי לפי בקשתה,, רהחבל  מציאלה .6

 העתקה אחרת.  ם, תדפיס וכל צורת צילוה, תקפול, העע במידע שכצרשה לאחרים לבאעתיק ולא א לא .7

המיהקפבשמור  א .8 על  ודה  הבכנקוט  אדע  האבטחה  אמצעי  ו/או ל  אובדנו  מניעת  לשם  של    נדרשים  הגעתו 

 ים.  ידי אחרהמידע ל

ההתקשרות   .9 תום  בכלן  בילאחר  ו/או  לשמיאשיידרש,    עת  הצדדים  הנוגע  מידע  כל  ו/או    החברהענייני  ד 

 יהם. מבנ דםהמוק -ישה מתאימה  רות ו/או מקבלת דרהתקשם התויום מ  14תוך  חברה לעבירו  א

 : רשאי לגלות ולהשתמש במידע אשראהיה , מוסכם כי ילת האמור לעלמרו .10

בעצם   ידע כאמור אשרי מלמעט גילומצידי    ת יוסוד  הפרת  ללא  הכלל  תנחל  בגדר   ות להי  הפך  או  הינו 10.1

 . ותרי  ו מוסמךלל לאמין אכהופך מידע אשר הפך לנחלת הגילויו הוא  

ביתמי 10.2 דרישת  פי  על  המשפט  לבית  או  פט  ש מ  דע שמסר  לדרוש  ת  רשות מוסמכ מוסמך  חוק  פי  על 

בלבד. אם הנדרשת  ובמידה  כאמו  מידע,  נעשה  רקיינת   ר, הגילוי  הנד  ן    תינתן ו  רשהמידע המינימלי 

ג צו  נאותה להשי  הזדמנות   לחברה ל מנת לאפשר  ע  מידע האמור נמסר בכתב על כך שהעה  הודלחברה  

 ילוי. ת הגע אונ המ

גילוי המידע  ברור לי ש .11 כל זכות או רשות    יל  עצמה, כדי להעניק  החברה  ידי-לע חברה  ת הודוא אין בעצם 

 דע. בעלת המיחברה ה  ותהידיות זו כדי לגרוע מת סור בהצהרזה ואין כל האמו  עלגבי מיד
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 : כי ייבתחמ הנני  החברהתקני מבתבצעו יההסכם כאמור  פי  -לפיע-לען השירותים בכל מקרה שמת  .12

א יעתיקו  לביצוע השירות ולת  אינן דרושוות מחשב שכניולא יכנסו למאגרי המידע או לת  העובדים 12.1

 ירות.מישרין לביצוע השבכל מידע שאינו דרוש 

 ה וירוסים.וידאו שאין בתכנוש שיון ולאחר יר פי כנות שנרכשו על  תוב ישתמשו אך ורק   ובדיםהע י כ 12.2

 ך וללא הרשאה. צור ללא  ההחבר נישוטטו במתקילא העובדים כי  12.3

 . דעי אבטחת מילגב  החברה ות איצייתו להור  העובדיםכי  12.4

להע מתחייב   .13 חישלא  שירותים  ונותני  עובדים  בעצסיק  שהורשעו  הק וניים  מחשב,    שורהבירה  בעבירות 

ידע את  לו   ית באחד הנושאים האמוריםת נגדם חקירה פלילמה, או שמתנהלמר  ריצה, הונאה, אופ  ה, גניב

ו/או בכ ם כתב אישבדיווגש ו/או צפוי להיות מוגש כנגד מי מהע בו הרה  מקרה בכל  החב מקרה שמי  ל  ום 

החברהמהעובדי פלילית.  בעבירת  הורשע  להורות  ם  רשאית  שתהא  לפי  הע   יקול,  את  להחליף  ד  ובדעתה, 

 בעובד אחר. 

ב  בכת  ייבתח, להברההח   ונים שלתלהם גישה למערכת עיבוד הנ  שיש או שתהיהבדים  העוכל  על  כי    יל  ידוע .14

בסעיף  בעניין שמירת הסודיות   ולהקפיד לעי  6כאמור  פעילות   ל  נהלית  על  כפי שישונו  ברה  הח  וך שמירת 

 מעת לעת. 

קים  ם נגרמו לה נזבא  ום עבודתי בחברה בת ו  על מנת לוודא, במהלךיקה  בוני בד לחברה לבצע על חש  מאשר .15

 י מטעמי. על ידי ו/או מ 

 חברה. במתן השירות חר סיום ם לאף גוקשאר בת ילצמיתות ות  זו הינה התחייבות .16

לכל   .17 לחבזק  נאחראי  כתוצאה  שיגרם  התחייבויותיימהרה  לשפו  פרת  בזה  ומתחייב  זה   את    תשבמסמך 

 פרה. הה מ  סד שיגרמו לה כתוצאהו הפ הוצאה אעל כל   החברה

 .  החברד עניינים עם הא לפעול בניגושל מתחייב  אני .18

והתקשרוירלקת  מנהל מח ל  תימתחייב לדווח מיידאני   .19 בו    חברהב  ות כש  כל מקרה  להימצא    אני על  עלול 

 . ופים אחריםגלבין עבודה עם  חברה ה/השירות בשות לביצוע העבוד יים בין הדרניגוד עניינ למצב שב

  עבודה  ין לב  קשרות עם החברההשירות בהת  רישותד  בין  עניינים  ד גוני של במצב  נמצא ניאינ כי  ,מצהיר הנני .20

 .חברהל בעקיפין וא /ו  ריןבמיש  שוריםהק אחרים גופים עם

 עניינים:   ניגוד להיווצר  לעלו שבגינם לחברה עקיפה או הישיר זיקה ליעב חותלקו רשימת של פירוט  להלן .21

 _______________ _______________________________________ _______________ ______

___________________________ _________ _________________ ______ _____________ ___

___________________________________ ______ ____________ ___________ ___________

 ___ 

 

אישי .22 קשר  לי  אין  כי  מצהיר,  משפחתי  ,אני  עסקאו     קשר  ישירקשר  מח  י,  מי  עם  עקיף,  ועדת  י  בראו 

 ברה.  עם מי מהנהלת הח המכרזים,

ודה,  אחות וילדיהם, גיס, גיסה, דוד, דאח או    ם,בני זוגבת ו, בן,  בן זוג, הורה  -י"  קשר משפחתבסעיף זה: "

  ני סמוך או שאעל שולחני    ךורג או מאומץ, או אדם אחר הסמואו נכדה, לרבות ח  , כלה, נכדם, חמות, חתןח

 .  חנועל שול 

 

כשלע או עימקצו רקע על תרויכה כי יובהר, .23 יש   אך נים,עניי יגודנ מהוות אינן צמן,אישי, 

 :ייניםענ ניגוד וצרו להי לעלו שבגינו  עסקי  או אישי קשר של פירוט  ןהלל זה.  חבנספ עליהן לדווח 
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 ____ _________________________________________________________ _____ _______ __

_____ ______________________ _____________ ________________ _________________ __

_________________________________________ _________ _________________________

 ___ 

מקרבכ .24 התחי אבו    ה ל  או פר  זו  ממנה,    יבות  ו/או  החברהת  א  אפצה חלק  ישיר  נזק  כל  שיגרם    בגין  עקיף 

בסך    מההפרה  כתוצאה   לחברה מוסכם  וזאת    10,000  שלבפיצוי  ס₪  מכל  לגרוע  תרופה  מבלי  ו/או  עד 

 ין. על פי כל דחברה  ה  מדו לזכותשיע

 

 

 

 

 תום : ו על החאנראייה בול

  :נותן השירות מטעם המוסמכים

 _____________   : חתימה_________ _: _תפקיד_ ____________ :שם (1

 

 : _____________ ימהחת  ___________: קידתפ________  _:____שם(  2 

 

 

______________ _____ 

 : השירותים נותןחותמת  

 

 


